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Professionell coachutbildning för dig som vill nå 
framgång med kraftfulla coachverktyg på två dagar!

I UTBILDNINGEN INGÅR
• Utbildningsdokumentation.

• Diplom för genomförd tvådagars utbildning.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Antal heldagar: 2

Antal utbildningstimmar: 16

Tider: 8.30-16.00

Datum: Se vår hemsida www.strandska.com

VARFÖR STRANDSKA?

• Etablerade professionella coachutbildningar sedan 2003.

• Unik kvalitetssäkrad Strandska Coachingmodell ®.

• Framgångsrika coachutbildningar på SKF, Volvo, inom 

kommuner (Vänersborg, Helsingborg, Lysekil, Gotland).

• Utvecklat unikt kraftfull koncept för ledare - Styra, Leda och 

Coacha – tillsammans med SKF.

• Över 4000 utbildade av Strandska ledare och coacher.

• CoachHeart nätverket för alla som utbildar sig på Strandska.

KOSTNAD
Två dagar: 3 950 kr ex. moms.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Thomas Andersson: 073/677 25 83, thomas@strandska.com

Distansutbildning 2 dagar online

Coachande Ledarskap

Thomas Andersson, VD, 

utbildare, organisationsutvecklare.

ICF Associate Certified Coach.

“Passion för

transformation!”

mailto:anna.bjork@strandska.com


Varmt välkommen till Coachande Ledarskap online! Utbildningen ger dig 

16 ackrediterade utbildningstimmar av ICF (International Coaching Federation). 

Den riktar sig till dig som vill att dina ledarfärdigheter ska bli mer kraftfulla 

oavsett vilket ledaruppdrag du har t.ex. linjechef, projektledare, VD. Du får teorier 

och verktyg som ger dig ökad förståelse, både för dig själv och hur du kan leda och 

påverka andra.

STRANDSKAS FILOSOFI

Vi på Strandska inspirerar människor på ett kraftfullt sätt att både ändra sitt synsätt till det 

mer positiva och väcka det inre ledarskapet! Strandska grundades 2003 och har fram till 

idag utbildat över 4000 coacher och ledare. Genom att ge människor möjlighet att 

upptäcka sitt livs resa, bli mer självmedvetna och självsäkra i sin yrkesroll, hjälper vi dem 

att ta sig an allt mer komplexa utmaningar som vi möter i vårt moderna, ständigt 

föränderliga samhälle. Vi tror att det finns en inneboende potential i varje människa som 

bara väntar på att komma till liv, bli sedd och utvecklas! Som en skicklig coach kan du 

hjälpa och stärka människor att tro på sig själva, frigöra deras inre potential, utveckla 

organisationer och kanske till och med hela samhället! Vill du vara en av dem?

Strandska och SKF College har tillsammans utvecklat ett kraftfullt koncept för ledare, 

"Styra, Leda & Coacha". Det utvecklas kontinuerligt med nya pedagogiska metoder och 

modern teknik för att kunna ligga i framkanten med lärande forskning och för att ge 

önskade beteendeförändringar för ledarna. Coachande Ledarskap utbildningen 

innehåller kraftfulla och effektiva färdigheter för att påverka och utveckla team och 

individer baserat på coachande förhållningssätt

Maximera ditt ledarskap på två dagar!

KURSINNEHÅLL

• Bakgrund och introduktion

• Ledarens typiska utmaningar

• Coaching flödet

• Kraftfulla frågor för insikt, utveckling, handling.

• Aktivt lyssnande

• Skapa teamkultur av uppskattning och positiva utmana

• Färdigheter för skifte av synsätt, attityder och beteende

• 3 coaching steg för att hantera motstånd

• Mina utvecklingsuppgifter

KVALITET & METOD
• Kursledare med mångårig erfarenhet av coaching och utbildning på svensk och 

internationell arena.

• Medvetet arbete med gruppdynamik för att skapa trygghet & tillit, max 15 deltagare.

• Zoom plattform under lärarledd utbildning.

• Fokus på självledarskap – att hitta svaren inom sig själv.

• Utforskande dialog som lägger grunden för fördjupad kunskap och växt.

ZOOM
Gå gärna in på zoom.us och ladda ner ett gratis program på din dator. Kolla gärna att din 

mikrofon på datorn samt videofunktion fungerar bra. Ha gärna anteckningspapper samt 

pennor till hands. Du kommer att få en länk samt en kod från din utbildare kort innan 

utbildningen.


